Bästa medlem i SBK!
Vi har nu till slut lyckats fakturera våra vinterplatser samt upptagning. Vi ber om ursäkt för denna
försening som beror på att vårt administrativa system Bas-K har legat nere för uppgradering.
Har du inte fått någon faktura med definierad plats, har vi inte räknat med att du ska ta upp din båt
på klubben.
På fakturan hittar du i vilket kvarter din båt ska ligga i vinter. Du hittar upptagningstiderna för våra
olika kvarter på klubbens hemsida; https://saltsjobadensbatklubb.se/torrsattning/.
Första upptagning börjar den 17 september och då med slamkrypare, sedan rullar det på med olika
upptagningar fram till slutet av oktober. Väljer du att gå upp vid ett eget tillfälle kontaktar du någon
av våra slamkryparförare, kontaktuppgifter på hemsidan. Observera att om du tar upp vid eget
tillfälle ersätter du föraren själv för dennes arbete. Båtar på egen trailer placeras främst i kvarter 17
och 20, avstäm gärna med Hamn o Land innan du parkerar din båt och släp. På kajen/Pålnäsvägen,
kvarter 20 börjar vi placera utifrån och in, inga luckor får lämnas mellan båtarna! Vi ber er som har
tomma trailers parkerade på hamnplanen, förutom i kvarter 13, att flytta dem. I första hand ställer du
din trailer i kvarter 13, alternativt i kanten av vägen mot klubbhuset eller på kajen/Pålnäsvägen. För
er som endast använder er trailer som förvaring, betänk gärna att sälja trailern och köpa bockar, det
är enklare hantering och tar mindre plats både på vintern och sommaren.
Nytt för i år är att vi nu har en spolplatta, här ska huvuddelen av båtarnas avspolning ske. Tar du
upp vid ett gemensamt upptagningstillfälle kommer funktionärerna spola av din båt. Tar du upp
individuellt använder du din egen högtrycksspruta eller vatten och borste. All avspolning ska ske på
spolplattan, endast viss eftertvätt får ske på din vinterplats. Funktionären avgör när din båt är
färdigavspolad. Har du ett ömtåligt drev eller löst sittande tejp i vattenlinjen, informera funktionären
så undviker vi skador och diskussioner.
För er som har en båt som hanteras med slamkryparen och känner att ni är färdigseglade för
säsongen, boka gärna upptagning redan 17/9 då det finns platser kvar.
Har ni frågor så maila gärna till hamnoland@saltsjobadensbatklubb.se
Välkomna upp på land!
/SBK, Hamn o land

